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Inleiding
De Provinciale Werkgelegenheids Enquête (hierna te noemen PWE) voert jaarlijks onderzoek uit naar
de omvang en samenstelling van de Gelderse werkgelegenheid. De uitkomsten van het onderzoek
worden aan de gemeenten gepresenteerd. De gemeente Heerde doet sinds 1996, net als de meeste
gemeenten in Gelderland, mee met de uitvoering van dit onderzoek. De gemeente Heerde valt voor
dit onderzoek onder de regio Noord Veluwe. Bijgaand ontvangt u het onderzoek over 2021 ter
informatie.
Kernboodschap
1. Inzicht in werkgelegenheidscijfers over de afgelopen 10 jaar
Het PWE geeft inzicht in de werkgelegenheid in onze gemeente, de regio’s en provincie breed via
verschillende invalshoeken. Zie bijlage 1, Heerde-PWE-2021, tabblad “Uitkomstgemeente” en “Type
baan”. Zo krijgen wij jaarlijks inzicht in:
• het aantal bedrijfsvestigingen per hoofdbranche;
• het aantal banen bij deze branches;
• gemiddelde jaarlijkse groei en/of daling van deze branches over de afgelopen 10 jaar;
• wat is het aandeel ten opzicht van de gehele provincie Gelderland;
• het aantal banen per bedrijventerrein;
• het aantal banen per plaats;
• per branche het type baan in verhouding mannen/vrouwen, > of < dan 12 uur, uitzend.
2. Minimale stijging in banen, grotere stijging in bedrijfsvestigingen
Uit het onderzoek is te herleiden, dat na de enorme stijging in de werkgelegenheidsontwikkeling in
2016-2017 van 7% in de gemeente Heerde (provinciaal toen 1,4%) de jaren daarna een minimale
daling zichtbaar was tot aan vorig jaar. Inmiddels zien wij voor onze gemeente sinds 2020-2021
weer een minimale plus in de werkgelegenheidsontwikkeling van 0,1% (provinciaal 1,6%). Concreet
is het aantal banen de afgelopen jaren nagenoeg op peil gebleven.
Verder zien wij over de afgelopen 10 jaar een groei in het aantal bedrijfsvestigingen in de
gemeente, waarvan in het afgelopen jaar 2020-2021 een stijging van 6,3% (provinciaal 3,8%).
Dit resulteert zich echter niet terug in stijging van het aantal banen. Het aantal nieuwvestigingen en
afname van aantal banen als gevolg van jongeren die zich als zelfstandige hebben gevestigd.
Wat verder nog opvalt uit het onderzoek is het percentage banen ten opzichte van de
beroepsbevolking in 2020 van 69,8% (kaart 4 in het PWE rapport 2021). Dit houdt in dat 30% van
de inwoners in onze gemeente (nog niet pensioengerechtigd) werkzaam zijn buiten de gemeente.
Dit percentage ligt gelijk aan de buurgemeenten Oldebroek en Hattem. Maar ligt wel 20% lager dan
de buurgemeenten zoals Epe, Elburg, Nunspeet.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Uitvoering
Het onderzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. De uitkomsten worden waar nodig
meegenomen in projecten op het gebied van Economie en Werkgelegenheid.
Bijlagen:
1. Overzicht Provinciaal Werkgelegenheids Enquête 2021 Heerde;
2. Rapport Provinciaal Werkgelegenheids Enquête 2021 provincie breed.
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